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Ecologisch  
onderzoek  
van de bruine 
kiekendief

Leefgebied- en dispersie-onderzoek tijdens het broedseizoen 2014

Het Lifewatch project “zenderen“
 
Eén van de belangrijke onderzoeksvragen binnen ons ecologisch onderzoek naar de 
bruine kiekendief is het bepalen welke de geschikte kenmerken en vereisten zijn voor 
zijn leefgebied . De soort komt traditioneel voor in grote moerasgebieden  maar nestelt  
momenteel in Vlaanderen vooral in relatief kleine (dikwijls sterk verruigde) rietvelden en 
kreken, of  zelfs tenmidden van het graan. Binnen een INBO-LifeWatch project proberen 
we een antwoord te vinden op een aantal belangrijke vragen. Welke omgeving is voor 
de soort  optimaal om voldoende voedsel te vinden voor zichzelf en voor hun jongen, en 
dit  vanaf hun aankomst  in het voorjaar in het broedgebied tot ze in de nazomer-vroege  
herfst zuidwaarts trekken. Welke landschapskenmerken prefereren of mijden ze, boven 
welke teelten gaan ze jagen? Welke prooien nemen ze? Hoe groot is hun jachtgebied en 
verandert dit in de loop van het broedseizoen als de te voederen jongen opgroeien? Zijn 
de prooidichtheden in gebieden waar ze vaak jagen hoger dan in niet-bezochtte gebie-
den? En, heel belangrijk, hoe groot zijn individuele verschillen tussen de vogels? 

In 2013 konden we 3 vogels (2 mannetjes en 1 wijfje) zenderen en voorzien van een 
Uva-Bits logger die heel gedetailleerde informatie kan leveren van hun verplaatsingen.  
Bij één van hen, die we de naam Peter gaven,  werd het nest 8 dagen na het zenderen 
al gepredeerd, zodat de we maar tijdens een heel korte periode de broedcylus konden 
registeren. Het tweede mannetje, Jozef, konden we volgen tot het ene jong uitvloog. Dit 
jaar kwamen beide mannetjes terug naar het krekengebied en hadden we meer geluk. 
Ondanks het feit dat hun eerste nest mislukte konden we het verloop van het tweede 
nest goed opvolgen. Bij Peter was dat gedurende de volledige broedcyclus en nog een 
tijdje na het uitvliegen van de jongen, bij Jozef tot het oudste jong 20 dagen was en 
het nest jammer genoeg gepredeerd werd. Hij bleef echter nog tot eind augustus in de 
nabijheid van zijn nestplaats jagen zodat we ook deze gegevens kunnen gebruiker. Dat 
leverde ons in totaal toch gegevens op van 150 (Peter) en 135 (Jozef) dagen GPS regis-
traties, wat voor elke vogel resulteert in enkele tienduizenden puntengegevens over hun 
verplaatsingen tijdens het broedseizoen.  

Om een beeld te krijgen van het prooiaanbod en de frequentie hiervan in de loop van de 
broedcyclus werd er gedurende de maanden juli en augustus heel regelmatig telkens 
gedurende een aantal uren geobserveerd bij de nesten van beide vogels,  vanop een 
afstand waarbij ze niet gestoord werden in hun gedrag. Hierbij werd de frequentie van 
prooiaanvoer en de aan- en wegvliegrichting genoteerd  en, wanneer het voldoende dui-
delijk was,  welke  prooien er werden aangebracht . Ook werden braakballen verzameld. 

Bruine kiekendief - GlennVermeersch

4

vogelnieuws23.indd   4 4/12/14   10:37



Al vrij snel werd duidelijk dat de beide jagende vogels een speciale voorkeur hadden 
voor bepaalde zones. Zeker de zaadgraspercelen (meerjarig) werden frequent bezocht, 
maar ook over graanakkers en maaigraslanden werd veel gejaagd. Waren dit nu de 
percelen waar ook het prooiaanbod (vooral veldmuizen) hoger was dan  in de minder 
bezochte percelen? Veranderde de keuze in de loop van het broedseizoen omdat het 
voedsel er wel nog was maar niet meer  bereikbaar omdat het gewas te hoog was 
geworden? Om dit aspect te onderzoeken maakten we eerst een gedetailleerde teelten-
kaart van het volledige gebied (inclusief dijken, grasbermen). Daarna selecteerden we 
een 70-tal percelen  waar veel en waar niet of weinig werd gejaagd (of gevlogen), zowel 
dicht als ver van de nestplaats, dit  aan de hand van de reeds verzamelde puntenge-
gevens met GPS locaties. Deze geselecteerde percelen waren in graan, in eenjarige en 
meerjarige graslanden, in permanente graslanden, en –slechts in geringe oppervlakte 
aanwezig-, in graskantjes in het kader van akkervogelbeheer, dijken, wegbermen en 
aanplanten van klaverachtigen.  In deze percelen telden we de aanwezige muizenhol-
letjes. In het totaal konden we 215 transecten afwerken, verdeeld over grasland en 
graan. Een transect bestaat uit een strook van 100m lang en 2m breed. De teller loopt in 
het midden van het transect en telt over de gehele lengte rechts en links het aantal hol-
letjes. Per perceel waren er altijd transecten aan de rand en centraal, en soms (bij grote 
percelen) nog eens twee extra halverwege. We noteerden ook wat de  randzones van de 
percelen percelen waren (dijk, grasberm, weg) om de invloed van het buurperceel op 
de dichtheden na te gaan, dit in combinatie met de  gegevens van de teeltenkaart. We 
noteerden tevens wanneer graslanden werden gemaaid en vanaf augustus ook wanneer 
graanvelden (en andere teelten) werden geoogst en ingeploegd.

Figuur 1: Tellen van muizenholletjes langs een 
transect

Figuur 2: Jachtgebied van Peter ten noord-
westen van de nestplaats

Figuur 3: Slaapplaatsen van Peter in een 
kreek, eind augustus
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Naast de dag-activiteit zal ook het gebruik van slaapplaatsen van beide vogels zowel in 
ruimte (in welke gewassen?) als in de tijd (verplaatsen ze zich?) geanalyseerd worden, 
opnieuw in relatie met maai-en oogstactiviteiten. Ook hun trekroute-en overwinterings-
gebieden zullen worden bekeken, waarbij we naast een algemene beschrijving, een 
verkennend onderzoek doen over mogelijke relaties tussen vliegsnelheden, dagelijks 
afgelegde afstanden en weersomstandigheden.

Al deze informatie over het habitatgebruik en het leefgebied (ook van 2013-zie Vogel-
nieuws 21) tijdens de broedperiode en de verplaastingen naar en in de overwinte-
ringsgebieden, zal tijdens de komende maanden uitgewerkt worden in het kader van 
de Masterthesis van Bas De Ketelaere, aan de Vakgroep Terrestrische Ecologie onder 
promotorschap van Prof. Dr. Luc Lens, maar onder begeleiding van het INBO.  

Hebben wij dit jaar dan geen nieuwe vogels kunnen vangen en zenderen? Ja en neen. 
In het Noordvlaams krekengebied waren er in het begin enkele potentiële kandidaten, 
die ook vrij gemakkelijk via het antennenetwerk hadden kunnen opgevolgd worden. 
Ondanks heel veel tijdsinvestering vooral door Kjell en Roger Janssens, slaagden we 
er jammer genoeg niet in om nieuwe vogels te vangen. Om onze steekproef van vogels 
uitgerust met een logger toch te verhogen hebben we er dan voor geopteerd om, in 
samenwerking met de Werkgroep Grauwe Kiekendief, vangstpogingen te ondernemen 
binnen hun werkgebied in Noord-Groningen, waar trouwens al drie jaar van een in 2012 
gezenderde Bruine Kiekendief gegevens over de verplaatsingen werden verzameld. We 
konden hier gebruik maken van de aanwezigheid van de identieke antennenetwerk- en 
basisstationinfrastructuur geschikt voor Uva-Bits loggers. Er werden twee mannetjes 
van een logger voorzien, wat het totaal met Uva-Bits-gelogde Bruine Kiekendieven op 6 
brengt.   

Het kleurmerkonderzoek
 
Dit jaar werden er in totaal 133 jongen (64 mannetjes en 69 wijfjes) voorzien van wing-
tags, uit 43 verschillende nesten. Voor een overzicht verwijzen we naar de kaart. Vooral 
in Zeeland werd dankzij de enorme inzet van Henk Castelijns en zijn collega’s van de 
Roofvogelwerkgroep Zeeland een opvallend hoog aantal jongen gewintagd: niet minder 
dan 86! Dat verdient zeker een pluim! Andere gebieden waar ook mooie resultaten 

Figuur 4: Kleurmerken in een graannest
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werden behaald waren de Westkust, door medewerkers van de Natuurwerkgroep De 
Kerkuil vzw en ringers Jeroen Arnoys en Norbert Roothaert, en in het Noord-Oostvlaam-
se Krekengebied, door medewerkers van de plaatselijke vogelwerkgroep en ringers Kjell 
en Roger Janssens en Walter Desmet. Daarbuiten werden nog twee nesten gekleurringd 
aan de Middenkust en één ten noorden van Gent, in samenwerking met plaatselijke 
ringers Rik Vande Kerckhove en Geert Spanoghe. Dankzij de financiële tussenkomst van 
de Regionale Lanschappen IJzer en Polders en Meetjesland konden dit jaar opnieuw 
een aantal nesten beschermd worden. Alhoewel de graanoogst dit jaar zeer laat was, 
waren er ook redelijk wat late vervangnesten in graan, waardoor in die nesten de jongen 
nog niet waren uitgevlogen op het moment van de oogst. De samenwerking met de 
landbouwers verliep echter zeer goed. Ondertussen zijn er al heel wat terugmeldingen, 
maar hierover zullen we rapporteren in een volgend nummer van de nieuwsbrief.

We wensen hier nog eens hartelijk alle medewerkers aan het project te danken voor hun 
gewaarderde medewerking, waarnemers, ringers, wingtaggers, landbouwers, de Regio-
nale Landschappen, Eline Vermote (jobstudente in augustus), en Filiep T’Jollyn (INBO), 
Raymond Klaassen, Almut Schlaich en Ben Koks (Werkgroep Grauwe Kiekendief) en de 
familie Janssens voor het altijd hartelijke onthaal en de gastvrijheid tijdens ons veldwerk.

Anny Anselin
anny.anselin@inbo.be 

Figuur 5: Locaties van de nesten waar gekleur-
merkt werd in 2014 
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